Índex
L’associació, finalitats___________________________2
Programes de sensibilització, prevenció
i promoció per a la salut a la comunitat_____________3
Programes d’atenció a persones vih +_____________11
Programes de cooperació internacional i per al
desenvolupament ______________________________16
Participació i treball en xarxa_____________________18

MEMÒRIA D’ACTIVITATS
ANY 2008

Dades econòmiques____________________________19
Resum dades__________________________________20

1

L’associació, finalitats

Programes sensibilització, prevenció i promoció per a
la salut a la comunitat

L’Associació Anti-Sida de Lleida és una organització no governamental que treballa en el
camp de la Sida. Es va fundar l’any 1989 com una delegació de l’Associació Anti-Sida de
Catalunya fins l’any 1991, quan es va convertir en una entitat independent a través de la
seva inscripció amb núm. 1370 en el registre d’associacions del Registre de Lleida. El
seu àmbit d’actuació és la província de Lleida i les seves finalitats són:

1. Fomentar la informació, la prevenció, el recolzament al malalt, la defensa de la imatge

Programa L’adolescent, l’adult del futur
Projectes de promoció i prevenció per a la salut a l’àmbit escolar, amb l’objectiu d’oferir
un espai de reflexió sobre les drogues i la sexualitat, i incrementant les accions
saludables vers la prevenció de infeccions de transmissió sexual, especialment el VIH.
Desmitificar i donar a conèixer la realitat de la infecció del VIH i de la sida.
Millorar les habilitats comunicatives dels pares i mares a fer front a situacions
conflictives vers les drogues i sexualitat.

i de la dignitat com a persona dels portadors del virus HIV, i dels malalts de la sida.
2. Promoure l’intercanvi, la reflexió, la investigació i el treball conjunt com la
col·laboració amb altres entitats amb els mateixos interessos per tal de millorar
els supòsits abans esmentats.
3. Promoure programes de prevenció, de sensibilització i conscienciació dirigits a la
societat i en especial a col·lectius com dones, adolescents, treballadors/es
sexuals, població immigrada.
4. Promoure la posada en funcionament de recursos per a donar cobertura a les
necessitats socials del col·lectiu de persones afectades pel VIH/SIDA que no
estiguin resoltes pel sistema públic d’atenció sanitària i social .
5. Promoure la realització d’activitats i programes relacionades amb les finalitats
d’aquesta associació en l’àmbit de la cooperació internacional i per al
desenvolupament.

Projecte: Promoció de la salut a partir de les Habilitats Socials
- Per estimar-te m’estimo
Projecte: Fes-ho segur/a sense drogues, sense risc
Intervencions aplicades a joves/adolescents:
- Les Històries del MAX
- El teu si, el teu no. Tu decideixes. Preser.va’t
- Saps de que va?
- Sexe Segur
Intervencions aplicades a educadors/es:
- Jornades de formació en habilitats per a la vida i prevenció de
conductes de risc
- Entre Iguals. Curs Oci, Drogues i Sexualitat
- Curs de monitors/es i Directors/es
Intervencions aplicades a pares i mares:
- MONEO
Projecte: Prevenció de conductes de risc i difusió d’informació
- PIJ. Punt d’Informació Jove
- Nits Segures
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Programa Risc Zero
Persones i tipus de servei ofert:
Promoció de
la salut a
partir de les
Habilitats
Socials

COL·LECTIU

Fes-ho
segur/a
sense
drogues,
sense risc

Joves dels I.E.S de Lleida

206

1930

Joves dels I.E.S Comarques

372

1756

Centres participants Lleida

3

28

Centres participants Comarques

7

20

Professionals dels I.E.S de Lleida

8

114

Professionals dels I.E.S Comarques

16

161

Monitors/es i professionals d’esplais

73

Mares i Pares

26

Prevenció
de
conductes
de risc i
difusió
d’informació

Projecte de promoció i prevenció per a la salut, adreçat a treballadors/es del sexe
comercial i als seus clients.
S’ofereix assessorament sanitari i social, prova del VIH i Sífilis des de la pròpia entitat,
derivació al Programa d’assistència sexual i reproductiva, distribució de material
preventiu i informatiu.
S’ofereix el servei d’inserció laboral (Incorpora)
Persones beneficiaries:

Homes; 23

Transexual
; 31

Nª de punts informatius en espai d’oci
(Nits segures: Agrocastanyada, Festa
Major

UDL,

Fira

de

Dones; 735

16 punts=

Tàrrega,

11965

Comarcalada, Festa Xplosion , Festa

Tipus de servei ofert:

Major lleida...)
Punt d’informació jove
Derivació al ASSIR

164

189

(Dilluns i dimecres de 16.00 a 20.00)

Analí tica de det ecció del
vih

PERSONES QUE HAN PARTICIPAT
EN ELS DIFERENTS PROJECTES

612

4120

12154

47

Lubrificant s

20395

Preservatius femenins

1422

Preservatius masculins

130510

Nova atenció al servei

306
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Programa Tots positius

40
37
35

Projectes de promoció i prevenció per a la salut a l’àmbit comunitari, amb l’objectiu
d’oferir un espai de reflexió sobre la sexualitat i les conductes de risc, i incrementant les
accions saludables vers la prevenció d’infeccions de transmissió sexual, especialment el
VIH.
Desmitificar i donar a conèixer la realitat de la infecció del VIH i de la sida.

36

32

32

30
27
25
25
HOME
20

DONA

18

17

16

Projecte: Detecció precoç del VIH
Projecte: Accions de Sensibilització a la població en general
Dia Memorial de la sida
Dia de Sant Jordi
Dia de la Prova
Dia Mundial de la sida
Projecte: Sida a les terres de lleida
Tallers preventius a la demarcació de Lleida
Projecte: Escolta’t
Servei d’atenció personalitzada
Servei de préstec de material informatiu/preventiu
Servei d’atenció telefònica i/o via mail
Servei de cerca bibliogràfica
Projecte: Vih sense fronteres
Tallers preventius a la demarcació de Lleida

Projecte: Detecció precoç del VIH
Projecte de disminució en el retard del diagnòstic de la infecció del VIH. Oferiment de la
prova de detecció d’anticossos anti-VIH en àmbits d’alta prevalença de la infecció com
en la població en general.
Servei anònim i confidencial.

TRANSEXUAL

14

15

13
10

10

9

8

7
5

5

3
0

0

0

15-20 anys

21-25 anys

26-30 anys

0

0

1

0

0
<15 anys

31-35 anys

36-40 anys

41-45 anys

46-50 anys

>50 anys

Projecte: Accions de Sensibilització a la població en general
Acció
Dia Memorial de la sida

Nº de punts informatius
2

Dia de Sant Jordi

1

Dia de la Prova

2

Dia Mundial de la sida

98

TOTAL

103

Dia 1 de desembre: Dia Mundial de la sida
Aquest any 2008, es va fer una crida sobre la necessitat d’ACTUA!, Mantenint la
Promesa, amb l’objectiu de no baixar la guàrdia i continuar amb les activitats de
sensibilització i prevenció.

Total reaccions positives: de 11 vih + i 2 sífilis +
Mitjana d’edat resultat positiu: 31,5
Total deteccions realitzades: 313
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Projecte: Sida a les terres de lleida
Persones beneficiaries:

Facilitar i aproximar la informació i les estratègies preventives als/les agents
implicats/des per incidir directament en la prevenció del vih a tota la demarcació de lleida
Participants
Entitats
Persones participants
Intervencions realitzades

Nº
3
150
6

Dones;
1716

Homes;
1603

Projecte: Escolta’t

Tipus de servei ofert:

Pretén donar resposta d’una manera confidencial i personalitzada a aquells dubtes
referents a la sexualitat i les pràctiques de risc i/o relacionada amb el vih/sida, així com
les infeccions de transmissió sexual.
S’ofereix un espai de consulta bibliogràfica per a tots aquells temes relacionats amb el
vih/sida i les finalitats de l’associació, com també facilitem recursos en l’àmbit de la salut
del territori.
-

Servei d’atenció personalitzada
Servei de préstec de material informatiu/preventiu
Servei d’atenció telefònica i/o via mail
Servei de cerca bibliogràfica

Tipus de servei ofert:

Derivació a una alt re servei
de l'ent itat

188

Analí tica de det ecció del
vih

Servei d’atenció personalitzada
Servei d’atenció telefònica
Servei d’atenció via mail
Servei de prestació de material
Servei de cerca bibliogràfica
TOTAL

Número de persones ateses
788
2400
26
47
57
3318

266

Lubrificant s

3940

Preservatius f emenins

150

Preservat ius masculins

8820

Nova at enció al servei

346
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Projecte: Vih sense fronteres

Programes d’atenció a persones vih+

Programa de prevenció adreçat a la població immigrant. S’ofereix informació sobre la
prevenció del VIH/sida i educació sanitària a través de tallers de formació.
En el 2007 es va signar un conveni de col·laboració amb la Fundació pagesos solidaris.

Programa d’Assessorament i suport social
Projectes de consell assistit i suport social a persones afectades pel VIH/sida i als seus
familiars.
Servei d’informació i atenció a les necessitats bàsiques de la persona i/o a la família.

Persones beneficiaries:
Dones;
78

-

Servei d’assessorament i suport social
Servei d’assessorament legal
Servei de suport i acompanyament al malalt/a

Tipus de servei ofert:
TIPUS DE
DEMANDA
Informació i
Assessorament

Homes;
403

Intervencions realitzades:

Nª material informatiu

3600

Nª preservatius repartits

3520

Nº de professionals participants

50

Nª entitats participants

23
0

10

HOMES

DONES

Pla d’acollida i intervenció
individualitzada

86

43

Suport i
seguiment
social

Servei social

Assessorament
legal

Intervenció d’una
advocada

16

3

TOTAL PERSONES
BENEFICIARIES

102

46

Servei d’acompanyament

TOTAL : 148 atencions
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Nº de tallers

TIPUS DE SERVEI

Mitjana d’edat de les persones ateses: 37 anys
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
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Han rebut ajuts econòmics el 60 %.de les atencions realitzades. Import total dels ajuts
4.200 €. Això suposa una mitjana de 168 € per persona
(Els ajuts econòmics que es puguin realitzar sempre estaran condicionats a les
aportacions econòmiques obtingudes de donatius i quotes dels socis)

Projecte: Fem salut
Teràpies complementàries per millorar la qualitat de vida de les persones i incidir sobre
l’adherència als tractaments antiretrovirals.

Tipus de servei ofert:

Tipologia d'ajuts
50%

Servei de
Reflexoterapia podal

45%

45%

44

40%
Lloguer habitatge

percentatge

35%
30%

28%

Despeses vivenda

25%

Alimentació

20%

Pròtesis

15%

11%

59

Altres necessitats

10%

10%

Servei de Flors de
Bach

6%

5%

0

0%

10
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40

50

60

70

Projecte: Activa’t

Programa Foment per a la salut

Es pretén millorar les condicions de vida de les persones a través del suport social i
sociocultural, tant mateix preten promoure la inserció d’activitats terapèutiques

Projectes que volen incidir en la millora de la salut, afavorint l’adherència als tractaments
i la percepció del propi benestar
Projecte: Fem Salut
Servei de flors de bach
Servei de reflexoteràpia podal
Projecte: Activa’t
Activitats socio-culturals
Projecte: Informa a Ponent
Acció de sensibilització. Dia Mundial de la sida
Sessions grupals. Tallers de disminució de riscos
Atenció terapèutica individual
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Tipus de servei ofert:
8

Sortides Lúdiques

Taller de gimnàstica

11

Taller de Ioga

11

10

Taller de ceràmica

0
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Projecte: Informa a Ponent
Aquest projecte ofereix atenció psicològica a aquelles persones portadores del vih que
es troben privades de llibertat. També es realitza tallers de prevenció i sensibilització
dins del mateix centre penitenciari de ponent.

Durant el 2008, s’ha intervingut sobre 40 persones, 22 dones i 18 homes.
Es poden distribuir de la següent manera:
-

Persones amb VIH+ i/o familiars: 22

-

Persones amb discapacitat física: 1

-

Ex-reclosos o reclosos de 3r grau: 5

-

Persones amb problemes de toxicomanies: 12

Punt d’informació: 120 persones aproximadament

-

Empreses informades:17

Conferència del Dia Mundial de la Sida: 80

-

Empreses visitades: 9

Tallers de prevenció (mòdul dones): 4

-

Empreses adherides (les que insereixen a algú): 2

-

Acció de sensibilització. Dia Mundial de la sida
Sessions grupals. Tallers de disminució de riscos
Atenció terapèutica individual

Tallers de prevenció (mòdul d’homes): 20

D’aquestes 40 persones, hi ha hagut un total de 25 insercions, indiferent en la seva

Intervencions individuals (mòdul dones): 6

durada, en una empresa que hagi estat contactada per Incorpora. Corresponen a 5

Intervencions individuals (mòdul homes): 40

contractes fets a dones i 20 a homes. Aquests contractes han estat per obra i servei en

Sessions terapèutiques individuals (mòdul homes): 12

la seva totalitat .

Derivacions de casos: 5
Nombre total d’interns/es que han participat.......................................287

Programa d’Inserció Social

Programa d’Inserció Laboral

Projecte: Pis acollida

Projecte: Incorpora

El pis d’acollida és una llar residència que pretén oferir una qualitat de vida a totes
aquelles persones que es troben en una situació d’exclusió social que necessiten ajuda

Afavorir la inserció laboral, a través de l’orientació, suport i acompanyament durant el

per poder estabilitzar la seva situació d’una manera global així com recuperar les seves

procés individual de recerca de feina

capacitats personals
Activitats que s’han realitzat durant el transcurs:

Intervencions:
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-

Atenció a les persones beneficiàries del projecte

-

Atenció a les empreses

-

Difusió del programa

-

Treball en xarxa

-

Pla d’acollida
Pla de treball o intervenció individual
Seguiment social individual
Seguiment psicològic individual
Reunions de grup quinzenal
Reunions de l’equip de treball
Programa educatiu individual i grupal
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Projecte: Gabra

DADES GENERALS
Nº total de places del recurs

8

Nº total de persones ateses

20

% ocupació total de les places

87,84

Estada mitjana (dies) per persona

128,60

Acció d’ajuda i suport a orfes i a mares amb risc d’infecció del vih, de la regió del Tigray,
al nord d’Etiòpia.
Activitats:
-

Prospecció per la integració del projecte a la zona per part de dos voluntaris

-

Aportació econòmica de 1.100 euros a: Ethiopian Catholic Church-Adigrat
Diocese-Wukro Social and Development program Office, per tal de continuar

Programes de Cooperació internacional i per al
desenvolupament

desenvolupant per part d’aquesta entitat activitats de prevenció vers el vih/sida.

Programa de Cooperació

PROJECTE GABRA

Projecte: Coopera
Es busca la col·laboració amb altres entitats i/o professionals que desenvolupen una
tasca de prevenció en un altre país del sud. Es facilita des de l’associació material
preventiu i informatiu

Nª de lubrificants
repartits

Eti òpi a

1000

Nª de preservatius
repartits

5500
Una iniciativa de l'Associació antisida de Lleida
amb la col·laboració de:

Persones que han
utilitzat l'espai de
cerca bibliogràfica

28

Persones, entitats
demandants de
material

9

0

16

c/ Lluís Besa, 17 baixos
973 26 11 11
aasll@sidaponent .org

Acció d'ajuda i suport
a orfes i a mares amb risc
d'infecció del VIH, de la regió
del Tigray, al nord d'Etiòpia.
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Participació i treball en xarxa
 Entitat membre i participant de la junta directiva de la Federació Catalana d’ONG’s de
Servei en SIDA.
 Entitat membre i participant de la comissió permanent de la “Red Trabajando en
positivo” (Red de entidades para la inserción laboral de las personas VIH de
España)
 Entitat membre i participant de la comissió gestora del Projecte Incorpora Lleida
(Projecte d’inserció laboral)
 Entitat membre de la comissió de recursos assistencials per a persones amb vih/sida a
Catalunya
 Entitat membre i participant de la comissió permanent de la Xarxa Sida i món local
 Entitat membre de la comissió interdepartamental de drogues, salut i societat (CIDSS)
de Lleida
 Enitat membre i participació en la xarxa municipal d’entitats que treballen en l’exclusió
social a Lleida
 Entitat col·laboradora i participant en la elaboració del catàleg de recursos en
afectivitat i sexualitat a la ciutat de Lleida
 Entitat col·laboradora i participant en el Pla Local d’inclusió de l’Ajuntament de Lleida
 Entitat col·laboradora en el Pla Integral de Prostitució de l’Ajuntament de Lleida
 Col·laboració en els grups de treball sobre drogues i Sexualitat del Programa Salut i
Escola.
 Participació en el grup de treball de joves i sida del Dpt. de Salut de la Generalitat de
Catalunya
 Participació en el grup de treball de detecció DEVO (detecció) del Dpt. de Salut de la
Generalitat de Catalunya.
 Participació en el grup d’operadors telefònics del Dpt. de Salut de la Generalitat de
Catalunya
 Participació en el grup de treball de prostitució i sida del Dpt. de Salut de la
Generalitat de Catalunya.
 Participació en el grup de treball de justícia del Dpt. de Salut de la Generalitat de
Catalunya.
 Participació a la junta directiva de la delegació de Lleida de la Federació Catalana del
Voluntariat.

Dades econòmiques
Finançament rebut per diferents organismes:
Dep.Accio social i ciutadania
1%

1% 1%

1%
Dep. Salut

4%
7%

Fundacio la Caixa
Donatius, quotes, fons propis

7%
43%

Ajuntament Lleida
Ministerio de Trabajo y Asuntos
sociales

12%

Dep. Treball
Secretaria Immigració
Secretaria de juventut
23%
Diputació de Lleida

S’ha rebut un total de 341.654,48 €. S’ha destinat als diferents programes que disposa
l’entitat:
180000

Prog.assessorament i suport
social

160000

Prog.Foment per a la salut

140000
Prog.Inserció laboral
120000
Prog.Inserció social
100000
Prog.Adolescent, adult del futur
80000
Prog.Risc zero
60000
Prog.Tots positius

40000

Gestió i administració de
l'entitat

20000
0
1
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Donatius a entitats de
cooperacio
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Agraïments:
Agraïm els/les voluntaris/àries que han dedicat temps, voluntat i compromís en algun
dels projectes de l’associació, i a tots/es els i les sòcies i persones que gràcies a les

Resum dades

seves aportacions han fet possible proporcionar ajuts econòmics a cadascun dels
nostres usuaris.

Resum quantitatiu de diferents atencions 2008:

També a professionals i centres que ens han donat suport en la facilitació d’execució
562

dels nostres programes.

313
119
142

Amb el suport de:

230
422
4625
4605
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Atencions educatives joves

Atencions educatives general

Atencio professionals

tallers educatius

centres participants

punts informatius

deteccio vih

atencions persones vih+

Resum quantitatiu de material profilàctic ofert 2008:

188087
200000
180000
160000
140000

Diputació de Lleida

preservatius

120000

lubrificants

100000

material informatiu

80000
60000
40000
20000
0

26420
21140

c/ Lluís Besa, 17 bx
25002 Lleida
973 26 11 11
aasll@antisidalleida.org
Donatius: Caixa Catalunya: 2013-0724-12-0200274450
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